Nagyböjt 2. vasárnap
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok”
– felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.”
Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az
oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az
angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy
féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte
szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament,
megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra
esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg
tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a
tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer
áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.” Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kiemel
vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus,
aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ez az Isten igéje.
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük
fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy
a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent
nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk
három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond,
annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak,
amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk
között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Ezek az evangélium igéi.
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2nd Sunday of Lent

Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

of Ilona Mocsán
Feb 28 10:00AM Memory
Mócsán Ilike emlékére

Templomunk hívei

of Ilona Mocsán
Mar 7 10:00AM Memory
Mócsán Ilike emlékére

Szt. Erzsébet
Oltáregylet

Énekek számai: 58, 58-4-5, 126, 74, 306, 66.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr színe előtt járok,

az élők földjén.
MISSION STATEMENT

St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome
all Hungarians who want to pray in their language and keep their cultural traditions alive!

PARISH COLLECTIONS

February 14th: $ 380.00
February 21st: $ 290.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

In your prayers, please remember these parishioners or
relatives and friends of parishioners who are sick and in need of
God’s healing grace: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva,
Fazakas Ida.

SHEPHERD CORNER
Find hope in the Exodus and Exile.
You Are Not Alone: Biblical Wisdom for Troubling Times is a one-of-akind experience designed to draw individuals and groups closer to God. It
combines the wisdom of top theologians, the dramatic setting of a national Bible landmark, and the visual excellence of Ascension video productions in a 90-minute cinematic experience unlike any other.
In today’s world, it’s easy to feel like you’re in exile—isolated from friends and family, from your parish community, from the activities you’ve always enjoyed. You may
be wondering why the world is in such a mess. This video experience is for everyone
who has wondered, Where is God during difficult times?
Top Catholic theologians Dr. Edward Sri, Dr. Marcellino D’Ambrosio, and Jeff
Cavins gather at Museum of the Bible in Washington, DC, to explore precisely this
in You Are Not Alone: Biblical Wisdom for Troubling Times.
In this heart-moving video, participants will learn how, from the beginning of time until now, God always has a plan for his people. Not only does he have a plan, but in the
darkest moments he has blessed the world with the greatest miracles. This purchase
provides you with immediate access to the video for one year. We invite you to experience this soul-touching cinematic experience today.
“My presence will go with you, and I will give you rest.” (Exodus 33:14)
About The Museum of the Bible:
Making its grand opening to the public in November 2017, Museum of the Bible’s
430,000-square-foot building is located just three blocks from the US Capitol in Washington, DC. Museum of the Bible aims to be among the most technologically advanced
and engaging museums in the world. Showcasing rare and fascinating artifacts spanning
4,000 years of history, the museum offers visitors an immersive and personalized experience of the Bible and its ongoing impact on
the world around us.
To purchase the video please visit:
www.ascensionpress.com

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10 -től
Keresztutat járunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyen
részt Krisztus Urunk szenvedésének körútján, ezzel is
készüljünk lelkiekben Húsvét ünnepére.
+ Szomorú szívvel tudatjuk a kedves hívekkel, hogy
régi jó és mindenki által szeretett templomhívünk, Mócsán Ilike, hosszú betegség
után , Csütörtök - Február 18.- délután
megtért teremtőjéhez. Szülei, férje és fia
hűségesen támogatták a Szt. István templomot. Őszinte részvétünkrt fejezzük ki a Családnak, a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. R.I.P.
További részletekről értesítjük a híveket.
+ Aki szeretné postai úton megkapni a 2020-as év
adomány kimutatását, kérjük jelentse be igényét a
773-704-5050-es telefonon, -üzenetet hagyhat- vagy
e- mailen: marikakatona@msn.com. Személyesen is
felvehetik az irodában.
+ Március 14. Aki szeretne szerettei javára virágot
rendelni Húsvétra, kérjük használja az évi boritékját.
Virágok ára: 10 dollár. Adományokat hálásan elfogadunk. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat
Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére!
+ Március 14. 2. gyűjtés lesz a Közép és Kelet Európa Templomai számára.
+ Imádkozzunk Fazekas Idáért!
+ Kérjük, hogy használják rendszeresen a vasárnapi
adomány boritékokat, hiszen ezek bevétele nagy
segítséget nyújt templomunk kiadásaihoz. A 2021-es
évi adomány boritékokat felvehetik a Szt. Erzsébet
teremben.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.
HASZNOS GONDOLAT
Urunk színeváltozása nem Jézus átalakulása, hanem isteni létének kinyilatkoztatása.
Péter, Jakab és János az Úr istenségét szemlélve Jézus kereszthalálára lettek
felkészítve. Váljunk a természetfeletti adomány és látomás résztvevőivé az ima és
Isten Igéjének hallgatása által. Nagyböjt időszaka különleges alkalom arra, hogy az
ember megbánja bűneit és önkéntes szeretetcselekedetet hajtson végre. Mindig
hallgassunk Jézus tanítására és kövessük Őt szenvedésekor és kereszthalálában,
hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljünk.

ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, we will have
stations of the cross every Sunday at 9:30am. All are welcome
to join us in prayer.
+ With great sorrow,
we announce that our
beloved, long time
parish member Ilike
Mocsán has passed
away after a long illness. Our condolences
to her family. May she rest in
peace.
+ All those who would like to
have the 2020 donation statement mailed out to them, please
contact Marika Katona at 773704-5050 or e- mail
marikakatona@msn.com. The
donation statement could also
be picked up in the office
+ March 14th Easter flowers
can be ordered on behalf of your
loved ones, $10/flower.
+ March 14th, there will be a
second collection benefiting the
Central and Eastern European
Catholic Churches.
+ The 2021 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested
in the office.

